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FIBO INTERCON:  

Fra producent af blandemaskiner  

til eksperter i lokal genanvendelse af beton.   

 

FIBO INTERCON som producerer 
mobile betonblandere, har via deres 
deltagelse i Region Midtjyllands 
projekt Rethink Business – Fokuseret 
Værdikædesamarbejde fået sporet sig 
ind på en ny rolle i byggesektoren, 
som ekspertrådgivere i lokal 
genanvendelse af beton. 

  

FIBO INTERCONs mobile betonblandere har 

været anvendt i nogle af de første cirkulære 

byggerier i Danmark, hvor nedknust beton er 

blevet anvendt som tilslag i ny beton, Bl.a. Pelican 

Self Storage på Amager (se billede på næste side) 

Disse pilotprojekter har vist, at disse mobile 

blandere kan spile en nøglerolle i en værdikæde 

for lokal genanvendelse af beton. – ikke blot 

fysisk ved at blande betonen, men også 

vidensmæssigt, logistisk og datamæssigt.  

 

 

 

 

 

På denne måde vil de indirekte blive facilitatorer 

af samarbejdet mellem alle aktører som indgår i 

værdikæden, lige fra planlæggere af 

nedrivning/nybyggeri, over entreprenører der  

udfører nedrivning og nybyggeri/renovering til 

bygherrerne. 

 

 

Fokuseringen af FIBO 

INTERCONs fremtidige rolle i 

cirkulært byggeri, er et 

tydeligt eksempel på de nye 

forretningsmuligheder der 

ligger i cirkulær økonomi, 

hvis man forstår at 

gentænke sin forretning til 

ikke blot at handle om at 

levere hardware, men også 

viden – understøttet af 

software. 

Niels Mikkelsen, Partner, 

Minor Change Group 
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Det indebærer et skift i forretningstilgang og 

mindset – fra leverandør af maskiner til leverance 

af viden og totalløsninger – med den fysiske 

maskine som fikspunkt.  I Rethink Business er 

FIBO INTERCONs vej til at indtage denne nye rolle 

i byggebranchen blevet tegnet op.  

 

Betonaffald en overset ressource 

Beton fra udtjente bygninger og anlæg udgør en 

stor del af den enorme mængde affald, som hvert 

år bliver produceret inden for byggesektoren. I 

Danmark ca. et af de godt 4 mio. tons byggeaffald 

der produceres. I  øjeblikket bliver beton fra 

nedbrudte konstruktioner nedknust og kørt bort 

for typisk at blive anvendt som vejunderlag. Det 

kan imidlertid sagtens blive genanvendt til 

produktion af ny beton, som vil være en langt 

mere værdifuld genanvendelse, idet der herved 

ikke skal udgraves nyt grus til betonen.  

 

Lokal genanvendelse – ellers ryger gevinsten 

I projektet blev der foretaget sammenlignende 

beregninger af C02 udledninger ved transport af 

beton til et byggeri. De viste, at der ved en lokal 

genanvendelse af nedknust beton til produktion 

af beton med en mobilblander– on-site eller i 

nærområdet vil være 2-3 gange mindre CO2 

udslip i forhold til leverance af ny beton fra 

betonværk.  

De viser også, at hvis den nedknuste beton blev 

kørt til et betonværk og bagefter leveret som 

genbrugsbeton med en betonkanon, vil den 

samlede CO2 udledning ved transporten være 5-6 

gange større end ved en lokal genanvendelse af 

den nedknuste beton.  

Alene mht. CO2 udledninger ved transport, vil der 

således være en stor klimagevinst at hente ved 

en lokal genanvendelse af beton. Dertil kommer 

besparelser ved udvinding af ny grus, og de 

økonomiske og tidsmæssige besparelser ved den 

mindre transport. Det peger på, at hvis beton skal 

genanvendes til produktion af ny beton, skal det 

ske lokalt, hvis det skal give mening både 

økonomisk, praktisk og miljømæssigt. 

 

Nøglerolle i værdikæde for genanvendelse  

Udbygges FIBO INTERCONs i forvejen intelligente 

blandere med en IT platform til håndtering af 

disse data og et værkstøj til koordinering og 

styring genanvendelsesprocessen, vil de kunne 

binde værdikæden for en lokal genanvendelse af 

beton sammen.  

 

En sådan værdikæde vil have følgende elementer: 

• Kortlægning af ressourcer i nærområdet til 

lokal produktion af beton 

• Styring/koordinering af 

nedrivning/nedknusning ift. lokal 

genanvendelse 
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• Analyse af nedbrudte ressourcer ift. renhed 

og blanding af ny beton 

• Intelligent blanding og styring af 

betonproduktion ift. ønsker/behov 

• Detaljeret dokumentation på hvert 

betonelement/kompetent som indgår i en 

bygning – digitalt 

At have viden og setuppet til at kunne håndtere 

denne proces giver helt nye forretnings-

muligheder for FIBO INTERCON i er fremtidigt 

cirkulært byggeri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fremtiden vil det være ved 

videnskoncepter omkring 

lokal genanvendelse af 

beton, at de største 

forretningspotentialer ligger 

– ikke i selve salget af 

mobilblanderne. At være 

medejere af disse koncepter 

og at kunne anvende dem 

smart til levering af 

specifikke betonløsninger til 

den konkrete situation vil 

være en afgørende 

konkurrenceparameter for 

os. 

Henrik Jeppesen, Direktør 

FIBO INTERCON 
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VIRKSOMHEDSNAVN 
FIBO INTERCON 
 
VIRKSOMHEDSLEDER INTERVIEWET 
Hernik Jeppesen 
 
PRIMÆRE PRODUKT 
Mobile Betonblandere 
 
ANTAL ANSATTE 
16 
 
OMSÆTNING 
20 mio kr.  

 
FOKUS OMRÅDE(R) IFT. PROJEKTET 
Indtage rådgiverrolle ved genanvendelse af beton 

 
KONSULENT(ER) I PROJEKTET 
Niels Mikkelsen – Minor Change Group Aps 
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PROJEKT RETHINK BUSINESS – FOKUSERET VÆRDIKÆDESAMARBEJDE  

Region Midtjyllands projekt, ”Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal 
ressourceanvendelse”, er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 
måneder i 2016-2017 og andet forløb i 2017-2018.  

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster, www.ldcluster.com.  

Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond samt Vækstforum i Region Midtjylland.  

Projektet giver de deltagende virksomheder viden om Cirkulær Økonomi og nye 
samarbejdsmodeller via fokus på ressourceeffektivisering og på at øge den værdi, produkt 
eller serviceordning skaber. På denne baggrund udvikles løsninger med fokus på at forlænge 
produkters levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på 
tværs af værdikæder samt jobskabelse.  

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel og 
optimere værdikæden. Resultaterne opnås i samarbejde med partneren Væksthus Midtjylland 
samt eksterne eksperter og rådgivere. 

 

http://www.ldcluster.com/

